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15. a 16. října

Vážení občané Moravského Krumlova,

dovolte, abych Vás tímto oslovil s žádostí o podporu Vašich spoluobčanů na kandidátce TOP 09 v říjnových
komunálních volbách do zastupitelstva města Moravský Krumlov. 

Současně bych Vám také chtěl poděkovat za Vaše hlasy, kterými jste nás podpořili v nedávných parlamentních
volbách. V Moravském Krumlově jsme získali více jak 15 % hlasů, což je pro nás obrovský závazek odpovědnosti
a věřím, že Vás nezklameme.

Jsem přesvědčen, že lidé, kteří reprezentují naši stranu v Moravském Krumlově, jsou tím nejlepším, co Vám
v současné době můžeme nabídnout. Jsou to lidé, kteří byli ochotni přijmout naši výzvu a chtějí, společně s námi,
změnit vnímání a chápání politiky jako takové, vždyť i politika se dá dělat slušně a s grácií. 

Většina z kandidátů svou dosavadní činností ve veřejném životě, především pak prací s dětmi a mládeží
u neziskových organizací, jednoznačně prokázala, že jsou ochotni pracovat pro dobro společnosti, bez nároku
na jakýkoliv osobní prospěch. Tito lidé mají moji plnou podporu.

Prosím pomozte nám a podpořte kandidátku TOP 09 v Moravském Krumlově, děkuji.

S úctou Karel Schwarzenberg 
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Šance pro Moravský Krumlov
Větší, než si myslíte.

Pokud nám dáte důvěru:

Zlepšíme podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí - cílem je dostatek
nových pracovních míst do roku 2012.
Rychle dokončíme stavby zlepšujících život ve městě, např. průtah městem, nové
chodníky, zateplení škol atd.
Vybudujeme malé koupaliště a čtyři relaxační a odpočinkové kouty v jednotlivých
městských částech.
Zachováme Slovanskou epopej ve městě a převezmeme osud zámku do vlastních
rukou.

1.

2.

3.

4.

„Nestačí mít dobré úmysly,
člověk je musí umět prosadit.“

Karel Schwarzenberg
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Naše město může vypadat takto, pomozte nám naše záměry uskutečnit.

Opravené náměstí s kašnou a altánem Rekonstruovaný zámek

Nové koupaliště v Rakšicích Obytná zóna na Křepelčím vrchu
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Programová východiska pro 
komunální volby 2010
v Moravském Krumlově

Naše programová východiska vychází z níže uvedených 5 politických artikulů,
které ctíme a zavazujeme se je dodržovat:

< Politický konkurent není náš nepřítel, ale partner se stejnou odpovědností jako my.
< Ctíme morálku, etiku a právo.
< Nabízíme věcnou cestu při řešení problémů města.
< Cítíme politickou a osobní odpovědnost za správu Moravského Krumlova.
< Slibujeme, že budeme pracovat usilovně ku prospěchu společnosti svobodných

a sebevědomých občanů našeho města.
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Volební program TOP 09 pro volební období 2010 - 2014

Vážení spoluobčané, 
pro volby do městského zastupitelstva jsme sestavili kandidátku, která se skládá z členů TOP 09
a nezávislých kandidátů.  Jsme přesvědčeni, že na naší kandidátce jsou lidé – osobnosti z veřejného života
s obrovskými životními i pracovními zkušenostmi, kteří jsou, v případě, že získají Vaši důvěru, ochotni
pracovat pro Město Moravský Krumlov. 
Téměř všichni kandidáti svou dosavadní činností ve veřejném životě, ať už u neziskových organizací
(hasiči, rybáři, fotbalisté, zahrádkáři, apod.)nebo při smysluplné a obětavé práci s dětmi a mládeží,
prokázali, že jsou ochotni pracovat pro dobro společnosti, bez nároku na jakýkoliv osobní prospěch. Jsme
hrdí na to, že jsme z těchto osobností dokázali vytvořit tým, který je obrovským příslibem pro naše město.

Chceme více přiblížit politiku Vám občanům a více se opírat o Vaše názory a to lidí ze všech čtvrtí našeho
města. Proto jmenujeme v každém městském okrsku kontaktní osobu, garanta, kterému budete moci
sdělovat svoje názory a probírat s ním vaše problémy. Každý občan Moravského Krumlova, tak bude mít
možnost obrátit se přímo na osobu, která velmi dobře zná danou oblast (okrsek) a která bude mít přímou
odpovědnost za řešení problémů v daném okrsku. Těchto 7 garantů je na předních místech naší kandidátky.
Věříme, že se nám tento systém osvědčí a budeme ho moci uplatnit i na půdě Města Moravský Krumlov. 

Náš program vychází z dosavadní práce pro Město Moravský Krumlov. Budeme i nadále hájit vaše zájmy
ve všech oblastech veřejného života a nebudeme podléhat žádnému osobnímu a politickému tlaku. Chceme
vás otevřeně informovat o všech důležitých rozhodnutích zastupitelstva. Nedopustíme, aby kdokoliv z Vás
měl pocit, že se na radnici rozhoduje bez vyslechnutí jeho názoru, nekompetentně nebo dokonce v ústraní
a tajně. Rozhodli jsme se kandidovat, abychom se mohli postarat o další zlepšení podmínek života všech
občanů v obci, aby byla stále více důstojným a příjemným prostředím pro všechny obyvatele. 
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Nabízíme občanům volební program, který má následující priority:

I. Moravský Krumlov – město výstavby, zaměstnanosti a rozvoje
1. Podpoříme všechny zaměstnavatele, kteří nabídnou nová pracovní místa vytvořením vstřícného

a kvalitního zázemí pro jejich podnikání, vytvoříme maximální podporu pro případné využití objektu
Vertexu.

2. Dokončíme investiční akce: autobusové nádraží, silniční průtah městem (krajská komunikace III tř. /4133),
opravy kanalizace v rámci projektu Dyje II, včetně Polánky a Rokytné.

3. Připravíme novou lokalitu pro stavbu rodinných domů v Moravském Krumlově s možnou realizací v tomto
volebním období, zároveň podpoříme novou bytovou výstavbu.

4. Budeme pokračovat v systematické rekonstrukci historických budov ve vnitřním městě – sokolovna,
šatlava, soud a Knížecí dům s maximálním využitím dotací.

5. Zámek – jsme přesvědčeni, že pokud má mít zámek v Moravském Krumlově nějakou budoucnost,
musíme vzít jeho osud do vlastních rukou – již nyní jednáme s představiteli současného majitele
o možných variantách vlastnictví a podnikáme kroky k nalezení případného investora oprav. 

II. Moravský Krumlov – město sportu, kultury a aktivního odpočinku
1. Malé letní koupaliště – uvědomujeme si, že naše město nebude mít v následujících několika letech dost

peněz na krytý bazén, nebo velké letní koupaliště, proto chceme prosadit vybudování alespoň malého
letního koupaliště (obdobné jako je v Trstěnicích), s investičními náklady v řádech milionů korun (již dnes
máme vytipovány dvě lokality). 

2. Zřídíme relaxační kouty pro rodiny s dětmi a seniory – chceme, aby v každé čtvrti našeho města bylo
vytvořené zázemí pro naše nejmenší a i dříve narozené.

3. Vybudujeme sportovní hřiště ve vnitřním městě vedle ZŠ (již nyní máme příslib dotace).
4. Nadále budeme podporovat občanská sdružení a spolky, které organizují různé kulturní, společenské

nebo sportovní akce pro širokou veřejnost. Zároveň budeme hledat cesty ke zkvalitnění a rozšíření této
nabídky.

5. Podpoříme vznik mateřských center (zázemí pro maminky s dětmi) v jednotlivých částech města.
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III. Moravský Krumlov – město s dobrou dopravní obslužností
1. Najdeme co nejlepší řešení a návaznost spojů v rámci nově budovaného terminálu IDS (u železniční

stanice), nového autobusového nádraží a spojení s městskou hromadnou dopravou, včetně co nejlepší
dopravní obslužností všech částí našeho města. 

2. Opravíme a zkvalitníme informačně orientační systém města.

IV. Moravský Krumlov – město s úřadem vstřícným ke svým občanům
1. Městský úřad a jeho pracovníci zde budou pro Vás, pro řešení Vašich žádostí, připraveni pomoci v tíživých

životních situacích, ale i obyčejných záležitostí.
2. Jsme si vědomi, že vzhledem k snižujícím se příjmům města vlivem krize, je nutné hledat další úspory

v optimalizaci státní správy a jejich příspěvkových organizacích.
3. Rozšíříme možnosti komunikace občanů s úřadem. 

V. Moravský Krumlov – město s kvalitním sociálním a zdravotním zázemím
1. Rozšíříme nabídku sociálních služeb v již existujících zařízeních a podpoříme rozvoj služeb pro seniory

a sociálně potřebné spoluobčany. 
2. Ve spolupráci s odborníky budeme rozvíjet preventivní programy. 
3. Připravíme projekt na přebudování bývalé zvláštní školy v Rakšicích na Domov důchodců. 

VI. Moravský Krumlov – město turistických cílů a zdravého životního prostředí 
1. Slovanská epopej a její zachování v Moravském Krumlově – dohodli jsme se s pražskou TOP 09 včele

s kandidátem na primátora Prahy Zdeňkem Tůmou, že v případě úspěchu TOP 09 v komunálních volbách
podepíšeme smlouvu o dlouhodobém pronájmu našemu městu.

2. Zlepšíme podmínky pro možnou separaci odpadů ve městě – zvýšíme počet sběrných hnízd s možností
rozšíření separace odpadů o další druhy odpadu.

3. Rekonstruujeme sběrný dvůr (v případě schválení  již podané žádosti o dotaci v rámci ROP – jihovýchod). 
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VII. Moravský Krumlov – město moderního a speciálního školství
1. Dokončíme rekonstrukci mateřských škol ve městě.  V současné době je již podaná žádost o dotaci na

třetí etapu opravu a revitalizaci mateřské školy Husova. 
2. Jsme připraveni revitalizovat budovy základních škol ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní (v současné době jsou

zpracované projekty a je podaná žádost o dotaci).
3. Budeme všemi dostupnými prostředky prosazovat zachování stávající struktury školského vzdělávání

v Moravském Krumlově. Zmodernizujeme hřiště u základních a mateřských škol. 
4. Budeme intenzivně podporovat ojedinělý a velmi kvalitní systém speciálního školství v Moravském

Krumlově.

V průběhu volebního období budeme aktivně podporovat:

< činnost dobrovolných (neziskových) organizací,
< sportovní a kulturní aktivity v rámci obce,
< rozvoj tradic v našem městě.

Chceme se podílet na zajišťování klidného a přátelského soužití nás všech, kteří se denně potkáváme. Jsme
přesvědčeni, že je potřebné vytvářet hodnoty nejen materiální, ale i morální. Věříme, že náš volební program
k tomu přispěje.

Současně ubezpečujeme všechny spoluobčany, že kandidaturu jsme nepřijali pro svůj vlastní prospěch či
slávu. Není nám lhostejné, v jaké obci žijeme a jaký bude její další rozvoj. Poctivou a svědomitou prací
chceme docílit splnění našich volebních cílů. Máme mezi sebou kandidáty, kteří se dokáží dobře orientovat
ve spleti nejrůznějších dotací a chtějí nám pomoct se zajištěním potřebných finančních prostředků na další
rozvoj města.

Mgr. Tomáš Třetina, 
kandidát na starostu města Moravský Krumlov za všechny kandidát
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1. Mgr. Tomáš Třetina, místostarosta, člen TOP 09
2. Ing. Vlastimil Kocanda, ředitel firmy, člen TOP 09
3. Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy
4. Mgr. Oldřich Dohnal, ředitel školy
5. Ing. Lenka Dobešová, učitelka, člen TOP 09
6. David Čech, dělník
7. Hana Schwarzová, obchodník 
8. Ing. Zdeněk Vafek, obchodní manager
9. MUDr. Petr Kéda, lékař

10. Mgr. Jan Košíček, ředitel školy
11. Josef Veselý, operátor výroby

12. Ing. Yvona Žáková, ředitelka
13. Mgr. Hana Štepánová, učitelka
14. Mgr. Květoslava Kotková, zástupkyně ředitele
15. Radim Chvátal, obchodní zástupce, člen TOP 09
16. Mgr. Josef Škoda, učitel
17. Mgr. Hana Vančurová, učitelka, člen TOP 09
18. Pavel Hora, ředitel divize, člen TOP 09
19. Lucie Drahozalová, vedoucí vychovatelka
20. Zdeňka Sobotková, fyzioterapeutka
21. Zdeněk Coufal, řidič

ŠANCE PRO MORAVSKÝ KRUMLOV
VĚTŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE

Představujeme Vám tým garantů, lidí zodpovědných za jednotlivé okrsky našeho města.
Chceme více přiblížit politiku Vám občanům a více se opírat o názory lidí ze všech čtvrtí našeho města. 
Proto máme v každém městském okrsku kontaktní osobu, garanta, kterému můžete sdělovat svoje názory
a probírat s ním vaše problémy. 
Každý občan Moravského Krumlova, tak má možnost obrátit se přímo na osobu, která velmi dobře zná své
okolí a má přímou odpovědnost za řešení problémů v daném okrsku. Tito lidé jsou na předních místech
kandidátky TOP 09 pro volby do zastupitelstva našeho města.

Tomáš Třetina
pro Vnitřní

město

Vlastimil Kocanda
pro Rakšice

Bořivoj Ziegler 
pro Sídliště

Oldřich Dohnal
pro Zachráněnou

Lenka Dobešová 
pro Rokytnou

David Čech
pro Polánku

Květoslava Kotková
pro Hříbek
a Kavalírku

www.top09.cz/moravskykrumlov
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TOP 09
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV KONANÉ VE DNECH 15.

A 16. ŘÍJNA 2010

JAK VOLIT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2010
Chcete maximálně podpořit naši práci?

Dejte hlas celé kandidátce TOP 09 - volíte tým lidí, který je připraven vzít na sebe odpověd-
nost za věci veřejné a prosazovat zájmy občanů ve všech orgánech města. 

JAK VOLIT TUTO VARIANTU?
Označte křížkem čtvereček vedle názvu strany

TOP 09

TOP 09
vylosované číslo: 2

1. Mgr. Tomáš Třetina, místostarosta, člen TOP 09

2. Ing. Vlastimil Kocanda, ředitel firmy, člen TOP 09

3. Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy

4. Mgr. Oldřich Dohnal, ředitel školy

5. Ing. Lenka Dobešová, učitelka, člen TOP 09

6. David Čech, dělník

7. Hana Schwarzová, obchodník

8. Ing. Zdeněk Vafek, obchodní manager

9. MUDr. Petr Kéda, lékař

10. Mgr. Jan Košíček, ředitel školy

11. Josef Veselý, operátor výroby

12. Ing. Yvona Žáková, ředitelka

13. Mgr. Hana Štepánová, učitelka

14. Mgr. Květoslava Kotková, zástupkyně ředitele

15. Radim Chvátal, obchodní zástupce, člen TOP 09

16. Mgr. Josef Škoda, učitel

17. Mgr. Hana Vančurová, učitelka, člen TOP 09

18. Pavel Hora, ředitel divize, člen TOP 09

19. Lucie Drahozalová, vedoucí vychovatelka

20. Zdeňka Sobotková, fyzioterapeutka

21. Zdeněk Coufal, řidič

Kandidátní listina č. 2



ŠANCE PRO
MORAVSKÝ KRUMLOV
VĚTŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE

Mgr. Tomáš Třetina
Kandidát na starostu

Moravského Krumlova

www.top09.cz


